ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIŢA
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară,
în data de 4 august 2021, ora 16,00
Primarul municipiului Bistriţa;
având în vedere:

Adresa nr 739/30.07.2021 a Direcției Municipale de Sănătate Bistrița
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.730/2021 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
prevederile art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(3) lit.”b”, alin.(5), art.155 alin.(1) lit.”b” din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
DISPUNE:
ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă
extraordinară, în data de 4 august 2021, ora 16,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace
electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu
ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție şi va putea fi accesată pe site-ul
Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe
online.
ART.2. – (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe siteul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local –
Materiale ședință.
(2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să

formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
(3) Persoanele interesate sunt invitate să depună propuneri sau
recomandări pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotărâre
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 3 august 2021, ora 12,00.
(3) Persoanele interesate sunt invitate să depună propuneri sau
recomandări pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotărâre
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 3 august 2021, ora 12,00. În mod excepţional,
maxim 5 persoane pot participa la şedinţa online a consiliului local prin intermediul
echipamentelor puse la dispoziţie în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, în
baza unor solicitări scrise şi depuse până cel târziu la data de 03 august 2021, ora 12,00.
ART.3. – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe
site-ul instituției, www.primariabistrița.ro.
PRIMAR,
IOAN TURC

PENTRU SECRETAR GENERAL
DIRECTOR EXECUTIV,
DUMITRU-MATEI CINCEA
Bistriţa, la 30.07.2021
Nr. 232
CDM/ CTT/ex.4.

ANEXĂ
la Dispoziția nr.232 /30 IULIE 2021
a Primarului municipiului Bistrița

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 4 AUGUST 2021

1. Proiect de hotărâre privind modificarea numarului de locuri în creșe și
înființarea Cresei nr.6 in cadrul Directiei Municipale de Sanatate Bistrita
- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale
Serviciului public municipal "Directia Municipala de Sanatate Bistrita"

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

PENTRU SECRETAR GENERAL
DIRECTOR EXECUTIV,
DUMITRU-MATEI CINCEA
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